
 

 

      

                   v spolupráci s mesiánskou agentúrou v Izraeli organizuje biblickú cestu 

                                                      01.01.2020 – 07.01.2020                                                                                                             

                   @ IZRAEL @�
�

                          Sprevádza náš židovský mesiánsky sprievodca Eli Bar David   
                                    Ubytovanie v Zikhron Yaakov a v Jeruzaleme.  
Cestu sme pripravili na prianie mnohých bratov a sestier, ktorí túžia menej cestovať a viac 
času tráviť s Elim pri Božom Slove. Je to skvelá príležitosť začať nový rok s Bibliou a 
výkladom o zásadných a aktuálnych otázkach nášho kresťanského života a doby, v ktorej 
žijeme vo svetle Knihy Zjavenia.  
                                              

                                                                  P R O G R A M 
 
STR: 01.01.2020  Prílet – TEL AVIV – Transfer Ramat Hanadiv 
RAMAT HANADIV, svojim príbehom výnimočná lokalita na južných svahoch pohoria 
Karmel.Je živým pamätníkom Edmonda de Rotchilda a jeho manželky Adhelheid, ktorí 
pomáhali pri návrate židov a zakladaní prvých židovských usadlostí v Izraeli. 
ZIKCHRON YAAKOV, jedna z prvých židovských osád v krajine so zaujímavou históriou. 
Večera a prenocovanie – Hotel EDEN v Zikhron Yaakov. Stretnutie s Elim pri Božom Slove. 
 
ŠTV: 02.01.2020  ZIKHRON YAAKOV 
Študijný deň v hoteli. 
Vo voľnom čase prechádzka malebným historickým centrom, ktoré je svedectvom vzniku 
prvých kibbutzov v Izraeli, známe vinárstvom, nájdeme tu taktiež miestne remeselné výrobky, 
šperky, pamätne záhrady a kaviarničky s typickou tradičnou atmosférou. Večer s Elim. 
Večera a prenocovanie v Zikhron Yaakov – hotel Eden. 
 
PIA: 03.01.2020  - MŔTVE MORE  - JERUZALEM 
SAINT GEORGE MONESTRY – Kláštor sv.Juraja vo Wadi Qelt, púštna pustovňa ranných 
kresťanov, údolie, ktorým viedla stará rímska cesta z Jeruzalema do Jericha. Podľa tradície 
Eliáš tu bol krmený havránmi 1Kr17:5-6/. 
QASR EL YAHUD, – miesto krstu Pána Ježiša Jánom Krstiteľom./Jn1:29-34/; Izraeliti tu 
prekročili rieku Jordán./Joz3,4/ Prorok Eliáš tu bol vzatý do neba /2.Kra2:1,12/  
JERICHO. Kúpanie a oddych pri Mŕtvom mori. 
Večera a prenocovanie v Jeruzaleme. Shabbat pri Múre nárekov. 
 
SOB: 04.01.2020 – JERUZALEM 
Staré mesto Jeruzalem – chrámová oblast - OFFEL s výhľadom na Dávidove mesto - história 
Jeruzalema a napĺňanie jeho biblických proroctiev, druhý príchod Pána Ježiša. 
Voľný čas v Jeruzaleme. 
Večera a prenocovanie v Jeruzaleme. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
NED: 05.01.2020 – ZIKHRON YAAKOV 
Jeruzalem – Carmel Muhraka – s výhľadom na Údolie Jizreel – výklad udalostí posledných 
čias s ním spojené. Večer stretnutie s Elim v hoteli. 
Večera a prenocovanie – Hotel Eden – Zikhron Yaakov 
 
PON: 06.01.2020 – ZIKHRON YAAKOV 
Študijný deň v hoteli. 
Voľný čas v mestečku. Večer s Elim. 
Večera a prenocovanie hotel Eden. 
 
UTO: 07.01.2020  
Program podľa letového času. 
TRANSFER na Letisko BEN GURION TEL AVIV, návrat na Slovensko. 
Sprievodca môže upraviť program podľa aktuálnych podmienok v danom case. 
 
Svojou účasťou na našich cestách podporujete židovských mesiánskych veriacich, ktorí vo 
svojom každodennom živote čelia mnohým útokom a opozícii. Je to pre nás súčasne 
príležitosť vyjadriť im našu podporu, lásku a jednotu v Kristovom tele. 
  
Cena: 980.- Euro  
V cene je zahrnuté: 
Výklad a služby izraelského mesiánskeho sprievodcu  
Tlmočnícke služby 
Letenka, letiskové a palivové poplatky 
Transfer klimatizovaným autobusom 
Ubytovanie 4x v Zichron Yacov – hotel Eden, 2x v hoteli v Jeruzaleme 
Polpenzia 
Komplexné cestovné poistenie 
Cena platí pri počte 20 účastníkov.. 
 
V cene nie je zahrnuté:  
Príplatok za jednoposteľovú izbu 60.-Euro/noc/os 
Poplatky a vstupy 40 USD 
 
 
                                                     Tešíme sa na Vás ! 
 
KONTAKT: 
PhDr.Emília PLAVČANOVÁ,  Tel.: +421 917 502 799 
 
plavcanova@gmail.com, estertravelagency@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


